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Verk í Vinnslu
Síðasta sunnudag sýndu danshöf-

undarnir Antero Hein og Tony 
Tran Verk í vinnslu í Sláturhús-

inu, menningarsetri á Egilsstöðum. 
Verkið verður frumsýnt í Hammer-
fest í Noregi í haust. Koma Tony og 
Antero er liður í verkefni Menningar-
miðstöðvar Fljótsdalshéraðs sem felst í 
því að bjóða sviðslistafólki innlendu og 
erlendu að koma og vinna að verkum 
sínum á Austurlandi með það að mark-
miði að efla faglegt umhverfi sviðslista 
á svæðinu með samvinnu heimamanna 
og þeirra listamanna sem hingað koma. 
Austurland skellti sér á sýningu með 
myndavélina og smellti nokkrum 
myndum af þessu merkilega fyrirbæri. 
Það er óneitanlega upplífgandi að fá að 

fylgjast með hugmyndavinnu tveggja 
dansara sem vinna með líkama og ljós 
á undraverðan hátt í þessu einstaka 
rými sem frystiklefinn í Sláturhúsinu 
er. Það mátti skynja togstreitu sam-
bands tveggja einstaklinga sem flæðir á 
milli þeirra þannig að þeir eru ógnandi 
og í vörn til skiptis. Í ofanálag fylgdist 
maður með togstreitu sköpunarinnar 
sjálfrar innan hugmyndavinnunnar. 
Bráðmerkileg sýning og gott að fá 
svona listamenn til að staldra við á 
Austurlandi og fara svo með reynsl-
una út til Noregs að frumflytja. Slátur-
húsið virðist vera að stimpla sig betur 
og betur inn í menningarflóruna á 
Austurlandi og það er gott. 

Sigurður Ingólfsson



 

Hjól á mynd: Limited blátt 

 Börnin læra að hjóla án hjálpardekkja 

 Sterkt og veðurþolið 

 Fyrir ca. 2-5 ára 

 Sætishæð 30,5-44,5 cm.  

 5 ára ábyrgð  

 Loftdekk sem strika ekki á parket 

 Lokaðar legur 

 Þýsk hönnun 

 Verð m/bremsu frá 21.900.- 
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Auðvitað ætti ég, eins og hver annar sem þessa dagana skrifar á 
feisbúkk að tjá mig í gríð og erg um skattaskjól og forsætisráð-
herrann og aðra ráðherra og slíkt, en ég hef einhvern veginn ekki 

lyst á því, mér er enn of óglatt. Það sem er samt einna óhugnanlegast, er 
að þetta kemur eiginlega ekkert á óvart, það er slæmt. Það að maður taki 
því eiginlega sem viðbúnu að stjórnarfarið sé eins og það er sem vísu, er 
verulega óhugnanleg tilfinning. Og hvað þá þegar maður býst einhvern-
veginn við því að loksins sé farið að sjá niður fyrir toppinn á ísjakanum, 
en veit að það er svo miklu meira þarna undir. Og þá fer maður aðeins að 
velta fyrir sér almennu siðferði. Þessu sem velflestir telja sig búa yfir og 
ástunda af einlægni og dyggð. Svona eins og fólkið sem telur sig fært um 
að dæma annað fólk út frá eigin óbrigðulu siðferðiskennd sem eins og einn 
stjórnmálamaður sagði, er auðvitað ákvörðuð af þeim sem hana ástundar. 
Svona eiginhagsmunasiðferði, sem byggir á því hvað manni sjálfum finnst 
sjálfsagt að gera og þarf ekki nauðsynlega að smitast af almennu siðferði 
eða siðferðisreglum. Þetta er svona: „Ef mér finnst þetta rétt, þá er það 
rétt, siðferði“. Hugsanlega er mjög notalegt að vera svoleiðis og örugglega 
mjög hentugt. En ég leyfi mér að efast um að það sé allskostar rétt. En 
eins og ég segi, þetta eru bara mínar pælingar og svo maður vitni í Megas: 
„Afsakið meðan ég...“

Sigurður Ingólfsson. 

LEIÐARI

Örfá orð um siðferði

MYNDASÍÐAN  Myndir: Hrímnir Skúlason 

 Sendið okkur myndir á „drsiggi@gmail.com“

Auglýsingasíminn er 578 1190

Myndasíðuna á Ingimar 
Hrímnir Skúlason þetta skiptið
„Pælingar á bakvið myndirnar eru oft-
ast bara hvað mér finst koma fallega 
út, ég er sjaldan að spá í einhverjum 
conceptum eða slíku þó það komi 
kanski fyrir. Mér finst svarthvítt og 
sterkt contrast afar fagurt, ég tel það 

draga úr áreiti og skapa það andrúms-
loft sem ég túlka frá myndinni en ég 
mynda líka eithvað í lit. Ég sé líf mitt 
hér í Sviss næstu árin, allavega á meðan 
stjórnmál heimalands míns eru eins 
og þau eru. „
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Bíldshöfða 6
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Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.
Varahlutaverslun og verkstæðismóttaka er einnig opin laugardaga kl. 12-16.

Gerðu samanburð og þú munt sjá að Ford Kuga er gríðarlega vel búinn. Til viðbótar er eftirfarandi einnig staðalbúnaður: starthnappur, hraðastillir, brekkuaðstoð, LED lýsing í farþegarými, leðurklætt stýrishjól 
og gírstangarhnúður, rafstillanlegir og upphitanlegir útispeglar, þokuljós og Easy Fuel. Öryggi Ford Kuga er framúrskarandi enda fékk hann fimm stjörnur af fimm mögulegum í árekstra- og öryggisprófunum 
Euro NCAP. Ford Kuga er í boði sjálfskiptur og beinskiptur, dísil eða bensín.  Ford Kuga AWD 2,0 TDCi dísil 150 hö. 6 gíra beinsk./6 þrepa sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 5,2/5,4 l/100 km.  
CO2 losun 135/140 g/km.  Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

NÝR FORD KUGA AWD
Yfirburðir Ford Kuga liggja í óviðjafnanlegum aksturseiginleikum, fyrsta 
flokks öryggi og hámarks þægindum. 

Staðalbúnaðurinn er sérstaklega glæsilegur. Þar á meðal er skynvætt 
tölvustýrt fjórhjóladrif sem lagar sig að undirlagi og ástandi vega, Ford 
SYNC samskiptakerfi með Bluetooth og neyðarhringingu í 112, íslenskt 
leiðsögukerfi, 8” snertiskjár í miðjustokk, 4,2” TFT litaskjár í mælaborði, 
tvískipt tölvustýrð miðstöð með loftkælingu og 17” álfelgur.

Ford Kuga er tilvalinn til ferðalaga. Dráttargetan er mikil eða 2.100 kg. 
Veghæðin er jafnframt mikil eða um 20 cm undir lægsta punkt. 

Upplifðu frábæra 
aksturseiginleika Ford Kuga AWD
- komdu og prófaðu

Fjórhjóladrifinn Ford Kuga 
með íslensku leiðsögukerfi

FORD KUGA AWD 

FR
Á 5.490.000 KR.

BEINSKIPTUR AWD DÍSIL

FR
Á 5.690.000 KR.

SJÁLFSKIPTUR AWD DÍSIL

Allir sem reynsluaka nýjum Ford hjá Brimborg í apríl fara í pott og geta haft 
heppnina með sér. Heppinn þátttakandi verður svo dreginn út 2. maí.

Einnig verða tveir aukavinningar frá WOW air að verðmæti  100.000 kr. dregnir út.

Ferðafjör Ford Reynsluaktu nýjum Ford og þú gætir  
unnið 300.000 kr. gjafabréf frá WOW air.

Ford_Kuga_wow_5x38_20160322_END.indd   1 22.3.2016   16:25:40
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Bílavarahlutir í úrvali

Milwaukee verkfæri í úrvali
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Niðurskurður á flugi 
Egilsstaðir/England
Eins og glöggir Austfirðingar 

hafa tekið eftir var skorið um-
talsvert niður af beinu flugi á 

milli Egilsstaða og Englands, sem fór af 
stað með bravúr fyrir tiltölulega stuttu 
síðan. Austurland hafði samband við 
Maríu Hjálmarsdóttur, verkefnisstjóra 
hjá Austurbrú og Clive Stacey, fram-
kvæmdastjóra hjá Discover the World 
– UK en hann var einn þeirra sem 
undirrituðu upprunalega samninginn. 
- Hvað liggur til grundvallar þeirri 
fækkun ferða sem nú er fyrirsjáanleg? 

Clive Stacey: Ástæðan fyrir niður-
skurðinum er einfaldlega sú að ekki 

nándar nærri margir bókuðu sig í það 
flug sem var fellt niður. Í raun var ekki 
fullt nema í tvö flug til baka af þeim 26 
sem hætt var við. Í samræmi við það 
sem þarf til að halda úti svona flugi 
hefðum við þurft 80% fylli til að flugið 
hefði borgað sig. Af þein 9% sem eftir 
voru af flugi til baka sem við höfum 
tryggt að halda úti hvað sem á dynur. 
Við erum nú með 20% fylli en búumst 
við því að fylla þann kvóta svo fram-

arlega sem hótelin fyrir austan halda 
áfram að standa með okkur og það 
er ágæt svörun hjá okkar góða fólki á 
Asturlandi við flugi til Englands. 
- Er eitthvert framhald á umræðum? 

María Hjálmarsdóttir: Við höldum 
áfram verkefninu að auka millilanda-
flug um Egilsstaði. Þetta er einungis 
fyrsti áfangi af mörgum. Þetta eru 
vonbrigði fyrir svæðið en við skulum 
þó muna það að þetta eru fleiri flug 

en voru í boði í fyrra og ég hvet Aust-
firðinga að nýta sér beina flugið í 
sumar. Þeir sem hafa komið að þessu 
verkefni eru hugrakkir og trúa á að 
þetta muni skila sér. Það verður einhver 
að ríða á vaðið og það gerði Discover 
the World. Ég efast ekki um að eina 
leiðin til að taka á móti auknum fjölda 
ferðamanna á Íslandi er að bjóða upp 
á hraðar og skilvirkar samgöngur út á 
land. Þetta er nauðsynleg þróun fyrir 
íslenska ferðaþjónustu og við höldum 
ótrauð áfram. 

- Getur hugsast að kynningarmálum 
varðandi Austurland sé ábótavant? 

María Hjálmarsdóttir: Kynningar-
mál í tengslum við þetta beina flug er 
algjörlega til fyrirmyndar. Fjölmargar 
blaðagreinar hafa birst í öllum helstu 
miðlum Bretlands um Austurland. 
Þar er ítrekað fjallað um fallegt svæði 
sem er ósnert, töfrandi og eitthvað 
sem allir verða að sjá og upplifa. Þessi 
kynning mun aðstoða til að fá inn 
ferðamenn á svæðið í framtíðinni, 
þessi kynning lifir áfram og er mikils 
virði. Við erum þó í samkeppni við 
þekkta ferðamannastaði á SV horn-
inu og því tekur þetta tíma. 

Clive Stacey: Að okkar mati, þá þarf 
beint flug til að þróa ferðamennsku á 
landsbyggðinni, til að fólk geti ferðast 
á hagkvæman og hraðvirkan hátt til 
staða eins og Egilsstaða. Fið erum 
fullkomlega trú þessari hugmynd. 
Samt sem áður, höfum við takmarkað 
fjármagnþannig að við þurfum að 
vega og meta málið í lok sumars. Með 
það í huga vinnum við með Austur-
brú að ráðstefnu fyrir alla þá sem hafa 
áhuga á þessu máli. Þar munum við 
kynna út í ystu æsar hvernig starf-
semin gengur og okkar von er sú að 
bein og hreinskilin umræða um fram-
tíð þessa verkefnis fari fram. 

Sigurður Ingólfsson

María Hjálmarsdóttir. Verkefnisstjóri hjá austurbrú.

Clive Stacey. Managing Director. Discover the World - UK. www.discover-the-world.co.uk.
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VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.699.900,- án fylgihluta.

kr. 1.999.900,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt
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Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM
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34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9m² -án gólfs
kr. 269.900,- án fylgihluta

kr. 309.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

28 mm bjálki / Einföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 269.900,- án fylgihluta

kr. 299.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,4m²
kr. 169.900,- án fylgihluta

kr. 199.900,- m/fylgihlutum

34 mm bjálki / Einföld nótun

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is

Gæði, reynsla og gott verð!

EGILSSTAÐIR, Lyngási 13, REYKJAVÍK, Dvergshöfða 2,  
KÓPAVOGUR, Smiðjuvegi 4a, græn gata, HAFNARFJÖRÐUR, Dalshrauni 17, 
REYKJANESBÆR, Krossmóa 4, SELFOSS, Hrísmýri 7, AKUREYRI, Furuvöllum 15, 

Sími: 535 9000www.bilanaust.is

ALLT FYRIR VETURINN

GÆÐAVÖRUR!
Því bíllinn á gott skilið!

BÍLAHREINSIR
BÍLANAUSTS 
Bílanaust kynnir með stolti 
Bílahreinsi Bílanausts sem 
er sérhannaður fyrir íslenskar 
aðstæður af Kroon Oil. 
Bílahreinsirinn er nánast 
lyktarlaus alhliða olíu-,  
tjöru- og fituhreinsir á bíla  
og önnur farartæki.

1.235 kr.

GRÆJAÐU  
JEPPANN
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Góðgerðakvöld 
Krabbameinsfélags 
Austurlands
Annan apríl síðastliðinn var haldið góðgerðakvöld Krabbameinsfé-
lags Austurlands í Valaskjálf. Austurland skellti sér með myndavélina 
að fylgjast með herlegheitunum. Skemmst er frá því að segja að þetta 
kvöld var í alla staði vel heppnað. Troðfullt hús gesta og einstaklega 
vel heppnuð skemmtiatriði. Auðvitað voru þarna nokkrar af helstu 
kanónunum, ungir sem og minna ungir listamenn, Bjössi Hall söng 
samstöðutexta sinn, prýðisgóðar veitingar voru á borðum og enginn 
barlómur þar sem gestir fögnuðu og kættust saman til styrktar þeim 
sem berjast við þennan hryllilega sjúkdóm. Það fóru allavega góðir 
straumar út í kosmósið og eins og sagt hefur verið, það getur allavega 
ekki skaðað. Í lok kvöldsins komu Dúkkulísurnar fram, engu búnar 
að gleyma og ef eitthvað er, ennþá að verða flottari og flottari.

Allir sem komu fram, gerðu það endur-
gjaldslaust og af áberandi gleði. Gjafir 
ýmissa aðila voru boðnir upp. Þráinn 
Lárusson á einnig hrós skilið fyrir sína 
aðkomu, að lána salinn og bjóða upp á 
veitingar. Það er glæsilega gert.

Um Krabbameinsfélagið
Krabbameinsfélag Austurlands og 
StarfA hafa gert með sér þjónustu-
samning sem felur í sér sameiginlega 
aðstöðu og þjónustu. Mikil samlegðar-
áhrif eru fólgin í samstarfi. Þjónustan 

byggir að mestu leyti á sama grunni, 
heildstæðri endurhæfingu, samveru, 
stuðningi og virkni en með sérhæfingu 
á hverju sviði fyrir sig. StarfA býður 
upp á fjölbreytt, reglulegt framboð 
heilsutengdra úrræða í nærsamfélagi. 
Þar má nefna heilsueflingu, hreyf-
ingu, slökun, jóga, sjálfseflingu í formi 
námskeiða og fræðslu, vinnusmiðju 
og stuðingshópa/jafningjafræðslu. 
Þessi þjónusta er félagsmönnum 
Krabbameinsfélagi Austurlands að 
kostnaðarlausu. Félagsmenn Krabba-
meinsfélagsins, fólk sem hefur fengið 
krabbamein, aðstandendur og vel-
unnarar eru eindregnir hvattir til að 
mæta og/eða setja sig í samband við 
ráðgjafa. Iðjuþjálfi, er með viðveru á 
starfsstöðinni á þriðjudögum kl. 13-
16. Netfang Krabbameinsfélagsins er 
krabbaust@gmail.com 

Myndir: Sigurður Ingólfsson

Okkar samstaða
-Það mikilvægasta

Við erum her, ef þétt við stöndum
Ekki neitt hér, sundrað okkur fær
Ef munum vér, bindast tryggðaböndum
Já trúðu mér, samkenndin er kær

Það mikilvægasta, Er okkar samstaða
Að ganga öll í takt, Og standa okkar vakt
Að allir geri gagn, og dragi hver sinn vagn
Það mikilvægasta, Til allra framfara

Að fara í stríð, með sterkum mönnum
Í erg og gríð, vinnum lönd og völd
Ég byrginn býð,  úrtölumönnum
Samstaða víð, áhrif hundraðföld

Það mikilvægasta...

Sækja, herja,  styðja, verja, heyra hrópin, slást í hópinn
Bökin saman, samkennd vekja, egóismann burtu hrekja
Láta vaða, bíta frá sér, pör og gengi stilla strengi, 
kát við kyrjum, kíla á það, búa í haginn, til í slaginn

Það mikilvægasta...

Björn Hallgrímsson
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Glomma í S-Noregi
Sumarið 2015
Eins og minnst var á er með nokkrum söknuði sem Lappland er kvatt 
og haldið niður fallegar sveitir Svíþjóðar. Áþekk eru héruðin; Lule- Pite- 
Lycksele- og Åsele lappmark áður en komið er í Östersund í Jämtalandi. 
Áfram er svo haldið um Härjedalen og stoppað í Mora, þar sem hið heims-
þekkta sænska stál er notað í hnífa en aðallega í dálka. Rifjast því upp 
unglingsárin, þegar við strákarnir áttum allir Mora-dálk með rauðu skafti. 
Voru þetta jafnframt hinir bestu kasthnífar. Ekki minnist ég neins óhapps 
af völdum þessa hnífa, enda var borin óttablandin virðing fyrir þessum 
verkfærum og okkur jafnframt að fullu treyst til að fara með slíkt. Frá Mora 
er enn haldið í suður og til Tosby, þar sem ég fæ mér nýjan léttsteiktan 
strömming með kartöflumós. Beygi síðan upp Östmarka yfir landamærin 
og kem niður hjá Svullmyra og niður til Kirkenær á bökkum Glommu í 
sveitarfélaginu Grue í Hedmark-fylki.

Glomma eða Gláma, sem er gamla 
norræna nafnið er lengsta á Noregs 
vel yfir 600 km að lengd. Frá vatnakerfi 
árinnar næst 10TW-stundir, sem svo 
standa undir 10% af raforkuframleiðslu 
Noregs.

Af þessu má sjá að Glomma og 
vatnakerfi hennar er feikna mikið og  
vex áin stundum á vorin og flæðir þá 
yfir bakka sína. Þetta gerðist síðast 
um vorið 1995 og hafði þá ekki orðið 
jafn mikið flóð síðan 1789 en það flóð 
gengur undir nafninu "Storofsen" og 
hitt síðara "Vesleofsen", þ.e. Stóri- og 
Litli ofsi. Í gegnum tíðina hefur verið 
fleytt timri á Glommu og flestir hafa 

trjábolirnir verið 14 milljón árið 1952 
en fleytingar þessar lögðust af árið 
1985. Veglegur flóðasteinn er á bakk-
anum sem sýnir flóðhæð og ártöl.

Þessir flóðaatburðir renna manni til 
rifja, þegar gengið er um bakka stór-
fljótsins. Einnig er auðvelt að ímynda 
sér, að grunnristum langskipum og 
knörrum sé róið knálega hér á fljótinu 
fyrir meira en 1000 árum og hrópað 
hátt: "Reisa segl"!, þegar svo bar við 
að vindur blés úr réttri átt.

Ekkert langt frá Flóðasteininum 
finn ég stað, sem einstakur og vo-
veiflegur atburður gerðist. Þannig 
var að mikið endurnýjuð kirkja, 

Grue-kirkjan brennur til kaldra kola 
á Hvítasunnudag árið 1822. 

Elsti hluti kirkjunnar var frá því 
eftir 1200 og þeirra gerðar sem staf-
kirkjur eru. Eftir viðbyggingu er lauk 
á árunum eftir 1600 rúmaði kirkjan 
600-700 manns. Óvenju margt fólk 
ætlaði að fara til kirkju í blíðviðrinu 
um hátíðina. Kirkjan var reglulega 
tjöruborin og í þessum góðviðriskafla 
hafði það verið gert fyrir stuttu. Þess 
er getið og til eru tjörureikningar frá 
árinu 1600-1822 fyrir 17 tonnum af 
tjöru. Höfuðdyr kirkjunnar voru þrjár 
og opnuðust allar inn, sem varð til 
þess að aldrei hafa jafn margir farist 
í kirkjubruna í Noregi. Ekki er vitað 
hvað það var, sem orsakaði brunann 
og að 113 manneskjur brunnu til bana 
svo vitað sé en geta þó hafa verið 116 
eða jafnvel 117.  Þó er talið að ljósaker, 
sem notað var við altaristendrunina 
hafi verið sett út á tröppur og vindur 
feykt úr því glóð í þurra og tjöruborna 
viðarklæðinguna, þannig að kirkjan 
varð svo til alelda á 10-15 mínútum í 
hvössum og heitum vindinum.

Af þeim sem létust í brunanum 
voru 7 fullorðnir karlmenn og 
a.m.k. 45 börn undir 16 ára aldri. 
Flest komust þau ekki niður stig-

ana af gangasvölunum sem var 
hluti í stækkun kirkjunnar. Aðeins 
var eitt líkið þekkjanleg, vegna ein-
kennishnappa á búningi fógetans 
Dines Guldberg Høegh og embætt-
iskorða sem áfastur var kolbrunnum 
kroppnum. Er korðinn nú til sýnis í 
skrúðshúsi nýju kirkjunnar í miðbæ 
Kirkenær, sem fullbyggð var árið 
1828. Þau sem fórust í brunanum 
voru jarðsett 1. júní í fimm kistum 
á brunalóðinni en Høegh þó einn í 
kistu. Í dag hefur svo áin breytt sér 
þannig, að þessi gamla kirkjulóð er 
mitt út í ánni Glommu.

Að lokum varð þessi bruni í Grue 
til þess, að í norskum lögum er skylt 
að kirkjudyr opnist aðeins út.

Helgi Sigfússon

Hér má sjá teikningu af kirkjunni og ljóskerinu, sem skilið var eftir úti á 
tröppum og talið hafa valdið íkveikjunni - þó ekkert víst sé í því efni. Dauf 
teikning af staðsetningu kirkjunnar sem nú er út í miðri ánni.

Veglegur flóðasteinn hefur verið reistur með merkjum um hin miklu flóð. í bakrunni má sjá hve mikið vatnsfall 
Glomma er.

Góðan meter fyrir ofan skjöldinn er merkið frá 1995 og litlu ofar merkið frá 1789.

íbúar og hermenn báru 320.000 poka 
með sandi og 7.000 cbm af grjóti til 
að verja bæinn sinn Kirkenær í flóð-
inu 1995.

Upplýsingar um brunann og hve 
margir fórust á  Hvítasunnudag 1822.
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Austfirðingur í Genf
Ingimar Hrímnir Skúlason er ungur Austfirðingur sem hefur síðustu ár verið 
búsettur erlendis og lifað að viti ritstjórans, viðbarðaríku lífi listamanns. 
Austurland náði spjalli við þennan eðaldreng. 

- Hvar ertu búsettur og hvernig kom 
það til? 

Ég bý í Genf. Það kom til uuu þar 
sem ég ákvað að skreppa hingað í 2 
vikur með þáverandi kærustu minni og 
skoða landið þaðan sem hún kemur. 3 
árum seinna er ég hér ennþá
- Það hefur undið upp á sig!

Haha já örlítið. Þar sem tími kom til 
að snúa aftur heim ákvað ég að fresta 
för minni til að kynnast Sviss betur, 
það var ýmislegt í gangi sem vakti 
áhuga minn og ég var að sækja um í 
skólum hér á þeim tíma svo ég vildi 
vera viðstaddur í persónu ef ég fengi 
jákvæð svör

- Þau virðast hafa verið jákvæð!
Já ég fékk jákvætt svar frá skóla hér 

í Genf, þar til þeir komust að því að ég 
var ekki stúdent

En ég ákvað þá að bíða í ár í við-
bót þar sem ég varð 25 ára og stúd-
entsprófið varð óþarft.

En þá rakst ég á annan vegg sem 
kom mér í opna skjöldu, ég hafði ekki 
fylgst nógu vel með í frönskutímum 
sem hamlaði mér aðgang að öðrum 
skóla sem ég komst inn í til inntöku-
prófs og viðtals, það kom öllum sem ég 
hafði talað við á óvart þar sem sá skóli 
fór að mestu leyti fram á ensku t.d. í 
öllum workshops og svo framvegis. . . 
- Skil þig. Hvernig var svo framhaldið

7-8 mánuðum eftir komu mína 
fann ég mér vinnu sem var að sögn ís-
lenska sendiráðsins hér erfiðasti partur 
dvalar Íslendinga hér í Sviss svo það var 
ákveðið afrek og eftir það hófst líf mitt 
hér. Ég vingaðist við góðan hóp fólks 
sem ég kynntist í gegnum veitingastað-
inn þar sem ég vinn sem barþjónn og 
mér fór að líða eins og þetta væri staður 
sem ég gæti kallað mitt heimili. 
- Og svo fyrirsætustörf? 

Haha já það kom til vegna þess að 
vinur Caroline vinnur sem förðunar 

fræðingur fyrir tískuheiminn, hann 
ásamt fleirum sagði ég hafa ákveðið 
útlit sem gæti verið eftirsótt. Ég komst 
í samband við eitthvað fólk og fékk 
verkefni hér og þar en það var aldrei 
nein sérstök alvara í þessu, sá þetta sem 
tækifæri til að þéna aðeins aukalega 
en leið alltaf frekar skringilega í því 
umhverfi. 

Ég var með umboðsmann í 7 mánuði 
sem gerði ekkert fyrir mig, öll verkefni 
sem ég fékk á þeim tíma komu beint til 
mín og endaði ég með að slíta samn-
inginn við hann sem átti að standa í 
5 ár. 

Núna tek ég verkefni að mér ef þau 
koma en ég leitast ekki eftir þeim, þetta 
er engin ástríða. 
- Er ástríðan í ljósmyndunum? Eða 
landinu eða bæði? Hvað ertu til dæmis 
að gera núna og hvað stendur til? 

Ég hef mikla ástríðu fyrir ljós-
myndun já en ég er afar óskipulagður 
því miður. Núna vinn ég í því að setja 
meiri metnað í ljósmyndun. Ég byrjaði 
á seinasta ári í tónleikaljósmyndun og 
hef mest gaman af því, það er afar krefj-
andi að ná áhugaverðum myndum af 
hljómsveitum þar sem oft er lítil lýsing 
og tónlistarmenn á fullu um sviðið. 
Félagi minn er að hanna handa mér 
logo og ég mun byrja að vinna í vefsíðu 
af alvöru þegar ég hætti að vera heimil-
islaus. Einnig er ég að starta collective 
með fyrrnefndum félaga ásamt öðrum 
sem verður hópur skapandi einstak-
linga og er markmiðið að byggja upp 
myrkrakompu fyrir filmuframköllun 
og vinnuaðstöðu. Ég tók einnig að 
mér að taka upp tónlistarmyndband 
fyrir „The Staches“ sem er garage rock 

grúppa sem vinir mínir spila í og það 
kom mega vel út fyrir fyrsta video ver-
kefnið sem ég hef unnið við. Ég mun 
safna að mér þekkingu og reynslu með 
tímanum en það liggur ekkert á þannig 
séð.

Austurland þakkar Ingimari fyrir 
spjallið og óskar honum góðs gengis.

Auglýsingasíminn er 

578 1190

JEPPADEKK
fyrir íslenskar aðstæður

Kletthálsi 3 
110 Reykjavík 
Sími 540 4900 
www.arctictrucks.is

Ken Mode - l'Usine, Genf.Mastodon - l`Usine, Geneva.

Mi-Do Hishoe & Michael ronsky - Shibari performance 2015.

Djúpivogur.

Hrimnir.

Serjiu arnautu húðflúrar.



Ford Blucamp River 22 
Nýr árg. 2015 verð 10,9 m.kr.

Nýir 2016 Mercedes Benz Sprinter 
519cdi euro6 23 manna 
verð 10,5 m.kr. + vsk

Caterpillar 444E árg 2012 notuð 3480 
tíma  Verð 8,8 m.kr. + vsk

Get útvegað með stuttum fyrirvara hjólhýsi, húsbíla,
vörubíla, vinnuvélar, rútur og fólksbíla.

Hobby Bluecamp Challenger

www.b1.is // www.facebook.com/boasb1.is

Bóas Eðvaldsson s: 777-5007 // netfang: boas@b1.is

Caterpillar 444E árg 2012 notuð 3480 
tíma  Verð 8,8 m.kr. + vsk

Ný Hobby hjólhýsi af öllum stærðum,  
gerið betri kaup í heimabyggð

Nýjar Lúxus rútur 23 manna Mercedes 
Benz 519 euro6
Sjálfskiftar, hraða stillir, leiðsögukerfi, tal 
kerfi, 2 loftkælingar, sjónvarp og dvd, olíu 
miðstöð, dráttarkrókur, tvöfalt gler, 220 
volta og USB innstungur við sæti, lesljós og 
loftræsting ofan sæti, litir og áklæði að eig-
in vali hægt að velja lógó á sæti og fleira.
Verð 10,5 millj + vsk

Chausson EXALTIS 6017 nýr árg 2015 
lengd 6,99 mtr
Vandaður bíll með flott eldhús, 2 einföld 
rúm afturí sem má breita í 1 stórt
Niðurdraganlegt hjónarúm í lofti frammí, 
leður sæti, stór Ískápur með sér fristihólfi, 
loftkæling, stór geymsla með aðgengi frá 
báðum hliðum. Verð 13,9 milljónir

Hobby 560  
Cfe Premium
Nýtt 2016 árgerð
Rafgeymir 
2 tonna öxull
TFT skjár
Verð 4.690,000

 

Aðal- og hjálparvélar í miklu úrvali ásamt öllu tilheyrandi 
Sérhæfð ráðgjöf, viðhalds- og varahlutaþjónusta
Áratuga reynsla og þekking

... í þjónustu við útgerðina

TIL DÆMIS:
SOLE SM-105 Skrúfuvél 
95 Hö við 2500 sn/mín.
Rúmtak: 4,996 ltr. 

Eigum úrval af viðurkenndum þenslutengjum fyrir röralagnir á lager

TIL DÆMIS:
Gerð: S8U-MPTK

1343 kW við 1060 sn/mín.
Borvídd x slaglengd: 240 x 260

Rúmtak: 94,10 ltr.
Mengunarvottun :  IMO2

TIL DÆMIS:
MAS 1350-S  Skipsrafstöð 
Vél:  S12R-MPTAW.
1351 kW við 1500 sn/min 50Hz
Mengunarvottun :  IMO2

MD VÉLAR  |  Vagnhöfða 12  |  110 Reykjavík  |  Sími 567 2800  |  Fax 567 2806  |  hjalti@mdvelar.is  |  www.mdvelar.is

 



Hefur þú lent í slysi?

Ekki bera harm þinn í hljóði

Aðalstræti 6  -  101 Reykjavík  -  Sími 511 5008  -  tort.is
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Grænlandsfálki í heim-
sókn um borð í Gullver
Á föstudaginn langa gerði ungur 

fálki sig heimankominn um 
borð í Gullver NS en þá var 

skipið að veiðum á Hvalbakshallinu 
um 50 mílur frá landi. Þegar skip-
verjar urðu varir við fuglinn var hann 
að gæða sér á gulllaxi. Ólafur K. Niel-
sen fuglafræðingur fékk myndir af 
fuglinum og telur hann að hér sé um 
Grænlandsfálka að ræða sem einhverra 
hluta vegna hefur ferðast frá sínum 
hefðbundnu heimaslóðum. 

Að kvöldi föstudagsins var fuglinn 
fram í stafni skipsins og hímdi þar. 
Einn Gullversmanna gekk þá aftan að 
honum og tók hann upp. Í fyrstu sýndi 
fálkinn dálítinn mótþróa en fljótlega 
róaðist hann. Útbúinn var kassi sem 
hann hafðist við í þar til í land var 
komið og þá fékk hann gæðaþorsk að 
borða. Haft var samband við Náttúru-
stofu Austurlands og skoðaði fulltrúi 

hennar fuglinn á Egilsstöðum og var 
hann merktur. Að því loknu var fálk-
anum sleppt og virtist hann vera í besta 
formi þegar hann flaug á brott. 

Gunnlaugur Hafsteinsson vélstjóri 
á Gullver tók meðfylgjandi myndir af 
fálkanum. 

Frá Helga Sigfússyni: 

Í upphafi Dymbilviku
úr Fáskrúðsfirði
Ekki er lengur búið í Vík í Fáskrúðsfirði og fáir á ferli nema nokkrar rjúpur. 
Það birtir til hafsins og léttist þá brúnin á Skrúðsbóndanum, enda kalsasömum vetri að ljúka. 
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•	 Interroll	tromlumótora	færðu	með	stuttum		
fyrirvara	því	við	setjum	þá	saman	á	verkstæði	IBH		
frá	grunni,	sniðna	að	þínum	þörfum.		
	

•	 Habasit	plastkubba	færibönd	og	færibandareimar		
eru	þekktar	fyrir	endingu	og	auðveld	þrif.		
CleanDrive	beltin	eru	bylting	í	þrifum	og		
Saniclip	hraðopnun	á	plastkubbaböndum	eru		
nýjungar	sem	náð	hafa	miklum	vinsældum.	
	
			

•	 Bymat	umhverfisvænar	merki-	og	hreinsivélar	fyrir		
alla	vélaframleiðendur.

IBH sérhæfðir í færiböndum

Sjomannad_2015.indd   1 2.6.2015   10:45:19
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Uppbygging þekkingarsamfélags á Austurlandi
Á afmælismálþingi Sambands 

sveitarfélaga á Austur-
landi (SSA) sem haldið var 

fimmtudaginn 31. mars 2016 í Egils-
búð í Neskaupstað um uppbyggingu 
þekkingarsamfélags á Austurlandi var 
tilkynnt um stofnun starfshóps sem 
á að skilgreina þrjú verkefni á þessu 
sviði sem ráðist verður í á næstu fimm 
árum. Þá var undirrituð viljayfirlýsing 
um myndun fagráðs starfshópinum til 
stuðnings. 

Aðalfyrirlesari á málþinginu var 
Frank Rennie, prófessor sjálfbærri 
þróun í dreifbýli við University of Hig-
hlands and Islands í Skotlandi. Rann-
sóknir hans hafa einkum beinst að 
námi á netinu og kostum nettenginga 
fyrir sjálfbæra uppbyggingu á lands-
byggðinni. Auk hans fluttu erindi 
Eyjólfur Guðmundsson, rektor Háskól-
ans á Akureyri, Sæunn Stefánsdóttir, 
forstöðukona Stofnunar rannsóknar-
setra Háskóla Íslands, Kristín Ágústs-
dóttir, forstöðukona Náttúrustofu 
Austurlands, Guðrún Áslaug Jóns-
dóttir, yfirverkefnastjóri háskólanáms 
og rannsókna hjá Austurbrú, Elísabet 
Erlendsdóttir, formaður Stúdentafé-
lags Háskólans í Reykjavík og Þórar-
inn Sólmundarson, skrifstofustjóri 

við mennta- og menningarmálaráðu-
neytið. Þá var boðið upp á málstofu 
um svæðisskipulag þar sem Hrafnkell 
Á. Proppé, svæðisskipulagsstjóri Sam-
taka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæð-
inu flutti fyrirlestur. Í lok fundarins 
var tilkynnt um stofnun starfshóps 
sem hefur það verkefni að skilgreina 
þrjú verkefni á þessu sviði sem ráð-
ist verði í innan fimm ára. Fulltrúar 
mennta- og menningarmálaráðuneytis, 
University of Highlands and Islands, 
Háskólans á Akureyri, Háskóli Íslands, 
Náttúrustofu Austurlands og Austur-
brúar undirrituðu viljayfirlýsingu um 
að mynda fagráð til stuðnings starfs-
hópinum. 

Íbúum hefur því miður fækkað 
heldur á Austurlandi á liðnum árum. 
Ein skýring á þessari neikvæðu þróun 
er skortur á sérhæfðum störfum 
fyrir háskólamenntaða einstaklinga. 
Sömuleiðis hefur framboð á fjarnámi 
á háskólastigi verið af mjög skornum 
skammti og einsleitt. Þá hallar veru-
lega á Austurland þegar kemur að há-
skóla- og rannsóknastarfsemi á vegum 
ríkisins. 

Málþingið, sem var öllum opið, 
var haldið í tilefni þess að á þessu ári 
eru 50 ár liðin frá stofnun landshluta-

samtakanna. Stofnfundur Sambands 
sveitarfélaga á Austurlandi var haldinn 
í Egilsbúð dagana 8. – 9. október 1968. 
Þar var samþykkt að stofna til samtaka 
austfirskra sveitarfélaga en alls sóttu 
fundinn 28 fulltrúar frá 15 sveitarfé-
lögum. Þá voru einnig samþykkt lög 
fyrir SSA þar sem fram kemur að 
markmið sambandsins skuli vera að 
vinna að hagsmunum sveitarfélaganna, 

einkum í atvinnu-, efnahags-, mennta-, 
skipulags-, samgöngu- og félagsmálum. 
Í dag eiga öll átta sveitarfélögin á starfs-
svæði SSA, frá Djúpavogi í suðri til 
Vopnafjarðar í norðri, aðild að lands-
hlutasamtökunum. Verkefnum SSA 

hefur fjölgað á undanförnum árum, 
ekki síst með tilkomu samnings um 
sóknaráætlun. 

Nánari upplýsingar veitir Sigrún 
Blöndal (sigrunblondal@egilsstadir.is), 
formaður stjórnar SSA í síma 8478121.

Elvis er orðinn gigtveikur mjög og 
grúskar nú í myndlistarbókum sér 
til dundurs. Hann heldur sér þannig 
við til höfuðsins og á til að gauka að 
mér yrkingum þegar hann er búinn 
að liggja yfir einhverjum listamanni 
með íhygli. Hann hefur mikið verið að 
skoða Nicolas Poussin upp á síðkastið 
en þegar hann var búinn að vera lengi 
að velta fyrir sér ljósi og skuggum hjá 
Rembrandt gat hann ekki orða bundist 
og sendi mér hugskeyti:

Eilífðin finnst mér undurblíð
með allskonar hulduvindum

sem bera mig einan alla tíð
að alheimsins furðulindum

sem finnast í hverri hæð og hlíð
og hjarta þíns stærstu tindum.

En þannig er lífsins ljósastríð
leitin að nýjum myndum.

Stórfurðulegur hundur. Ég verð 
að fara að banna honum að grúska í 
myndlistarbókum.

ELVIS YRKIR

    

VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR

Velkomin  í  
Vatnajökulsþjóðgarð!

Á vefnum www.vjp.is má finna allar helstu upplýsingar um Vatnajökulsþjóðgarð

Gestastofur
Gestastofur Vatnajökulsþjóðgarðs eru upplýsinga- og þjónustumiðstöðvar fyrir 
þjóðgarðinn og næsta nágrenni hans. Gestastofurnar eru jafnframt miðstöðvar fræðslu  
þar sem náttúru, menningu og sögu er miðlað til gesta í sýningum, fyrirlestrum og 
gönguferðum með landvörðum. 

Gestastofur þjóðgarðsins eru: skaftafellsstofa í Skaftafelli, snæfellsstofa 
á Skriðuklaustri, Gljúfrastofa í Ásbyrgi og GaMlaBúÐ á Höfn.

Auk gestastofanna er yfir sumartímann starfrækt upplýsingastofa á kirkjubæjarklaustri.   

upplifÐu æVintýri í VatnajökulsþjóÐGarÐi!
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Uppþvottavél í sérflokki
með Waterwall tækni

Með Waterwall-tækni er enginn blettur sem sleppur. 
Jöfn og kraftmikil gusan gefur góðan árangur auk þess sem 
þvottatíminn styttist.

Hálf-stillingar þegar 
minna leirtau er og 
hægt að stilla  á efri 
eða neðri skúffu.

Hægt er að stilla 
svæði í neðri skúffu
á kraftþvott.

Stjórnborð ofan á 
hurð. Skemmtileg 
lýsing í hurð og í vél.

SAMSUNG WF70
7 KG. 1400 SN.

KR. 89.900,-
Tilboðsverð: 79.900,-

SAMSUNG WF12
12 KG. 1400 SN.

KR. 174.900,-
Tilboðsverð: 149.900,-

SAMSUNG DW80
8 kg Þurrkari
KR. 149.900,-

TM TM

SAMSUNG WF80
8 KG. 1400 SN.
KR. 104.900,-

Tilboðsverð: 89.900,-

TM

SAMSUNGSetriD.iS

Framhlið úr burstuðu stáli / Skjár á hurð, blár litur / Tekur 14 manna 
stell / 5 þvottakerfi / Starttímaseinkun / Orkunýtni A++ / Orkunotkun 
á ári (kWst) : 266 / Hljóðlát aðeins 41db / Stillanleg efrigrind / Grind 
efst fyrir hnífapör með sérstökum "FLEX" bakka / 2 þvottaarmar + 

"WATERWALL" / Stærð (h x b x d): 817 x 598 x 575 mm
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ÞVOTTAVÉLAR OG ÞURRKARAR
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